Marts 2021

Faglig hygge i Turkis

Kære alle
Rengøring
Uge 14: Turkis
Uge 15: Indigo og Guld 3
Uge 16: Grå og Bronze1
Uge 17: Brun og Bronze2
Uge 18: Sølv og Bronze3
Uge 19: Gul og ½ Lime

🧹

På mange måder er det en dejlig tid. Det er
forår, eleverne kan lave mere og mere udenfor,
både leg og faglige aktiviteter. Rød Gruppe er
startet, og det er altid en fornøjelse at byde
velkommen til en ny gruppe af
forventningsfulde børn og forældre. Særligt er
det berigende at se helt nye forældre sammen
med forældre, der allerede kender skolen og
mærke, hvordan arven går videre, samtidig med
at ny inspiration ankommer.
Men vigtigt er det også, at vi atter kan sige
velkommen “hjem” i skole til vores største

elever. De har været voldsomt
savnet, og det er helt vildt at se,
hvor store de faktisk er blevet,
særlig har Bronze og Brun været
gennem en større omgang
vokseværk.
De ældste fem årgange er
nu på skolen på skift en uge ad
gangen, og selvom vi glæder os
til de må komme på fuld tid, så
kan vi allerede mærke, hvordan
et fuldtalligt mellemtrin har sat liv
og glade dage i kludene i
bygninger, der før var så stille.
Lad os alle nyde de gode
fremskridt, som jo blandt andet
skyldes, at vi er gode til at passe
på hinanden. Lad os nyde de
alleryngste, som vi skal lære at
kende, og lad os nyde foråret, der
pibler frem.
God weekend.

Kalender

Uge 14:
Onsdag: Forældremøde i Grå - online 17-18.
Uge 15:
Tirsdag og onsdag: Skolehjemsamtaler i Brun
Uge 16:
Mandag og tirsdag: Skolehjemsamtaler i Sølv.
Tirsdag: Skolehjemsamtaler i Brun
Fredag: Fyraftensmøde om prøverne i Hvid.
Uge 17:
Mandag og tirsdag: Skolehjemsamtaler i Sølv.
Mandag-Onsdag: Skolehjemsamtaler i Grå.
Uge 18:
Skriftlige prøver for Hvid
Tirsdag: Udendørsudvalgsmøde.
Tirsdag: Skolehjemsamtale i Gul.
Onsdag: Forældremøde i Brun.
Onsdag: Bestyrelsesmøde.
Uge 19:
Mandag-onsdag: Lejr for Sølv

Fritter
Jubiiiii. Det er forår
og alting er så småt
begyndt at springe
ud rundt om ørerne
på os. Også på NDF,
hvor et helt
nyudklækket kuld af
Røde børn har
startet deres
skolegang og
fritterliv. De ser
allerede efter den
første uge ud til at
være godt tilpasse,
og de virker trygge
ved de nye omgivelser, deres hverdag nu har givet dem. Desværre har vi jo
stadig coronatilstande, så vi kan ikke allesammen være sammen, som vi plejer,
og som vi har mest lyst til, men vi kan godt hilse og snakke lidt med den rigtige

afstand. Fritterfolket var med til en del af Røds første skoledag, som foregik i
Hyggebyen. Alle børnene havde en forældre med, og der blev serveret bålpølser
og saft til alle.
Vi ønsker alle de nye Røde børn og deres forældre velkomne og glæder os
til de mange spændende år, som
vi skal tilbringe sammen.
Jobpraktikant Nicholaj er
desværre yttet til København.
Desværre for os og børnene, men
skønt for ham, da han både har
fået arbejde og lejlighed derovre.
Vi takker Nicholaj mange gange
for sin tid i Turkis og fritteren og
ønsker ham alt held og lykke med
sin nye tilværelse.
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Lidt praktiske oplysninger
Skiftetøj: I fritteren er vi så meget
ude som muligt, hvis vejret er til
det, så det er vigtigt med masser

af varmt tøj, så varmen kan holdes på de koldeste dage. Godt med skiftetøj er
også et must, da man jo kan “falde” i en vandpyt, eller “komme” til at glide ned
ad f.eks lerskrænten.
Hvis I ringer til fritteren for at få fat i jeres børn, kan I opleve, at det kan
være svært at få fat i os, da alle voksne jo er fordelt på de forskellige klasser, er
ude, eller på de to trin hvor fritterbørnene be nder sig for tiden.
Hvis I så får fat i os, kan det være svært for den pædagog, som tager
telefonen, at skulle forlade sin gruppe, for at nde lille Peter, som leger nede i
labyrinten, og viderebringe en besked, eller gøre ham klar til afhentning. Det er
en af de trælse udfordringer, som coronaen giver os, så vi håber at I har
forståelse for det.
Husk også den obligatoriske drikkedunk, så vi undgår, at jeres børn skal låne
kopper.
Madpakken skal også kunne holde til hele dagen, da Frittermaden kun er en
lille forfriskning, eller snack.
Hermed en oversigt over hvilke pædagoger, der har hvilke grupper for tiden:
Rød har Marie og Silje
Turkis har Camilla
Indigo har Palle
Guld har Rikke
Lime har Holger
Hilsen The Fritter

Turkis
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I marts måned har vi haft fokus på trivsel, leg og klassefællesskabet efter den
lange nedlukning og
vinterferie. Et meget
hyggeligt nyt tiltag er vores
korte morgenstund, hvor alle
kan spise en morgenhaps,
mens vi snakker om dagens
program. Morgentimen
bliver meget bedre, når
maven er helt fuld.
Det er tydeligt, at
klassen er vokset og modnet
i løbet af 0- klasse. De griber
opgaver og fællesbeskeder
og er mere klar, til det der

skal ske. Helt tydeligt blev det, da
vi tog i mod Rød – på afstand - at
de var vokset.
I ugen op til påske åbnede
Turkis Storcenter med fem
daglidagsbutikker Netto, Super
Brugsen, Rema 1000, Fakta og
Føtex, Vi har forberedt os med at
øve at lægge sammen og veksle
med 5, 10, 20, 50 og 100
kronesedler. Alle har bidraget med
varer til butikkerne og sat priser
på. På grund af nedlukningen har
vi handlet med hinanden i klassen
og haft kunder blandt skolens
faste
voksne. Som noget helt nyt
åbnede vi for Online salg for
forældrene torsdag, og det var en stor succes i klassen, så tak jer forældre for
jeres deltagelse den dag.
Inden længe har vi præmiere på
Turkis Butikssang og musikvideo.
I den næste tid laver vi holddeling
med pige og drengehold og arbejder
med tal og bogstaver, når vi er to
voksne. Vi nyder, at solen er mere
fremme, og der er gang i lege på
lærerstyrede hold og fri legetid.
Med venlig hilsen
Turkis

Indigo
Kære forældre i Indigo
Jeg håber, I alle har haft en dejlig påskeferie :-)
Vi starter nu op på den allersidste del af skoleåret inden sommerferien. Vi
glæder os til, at vejret bliver varmere, så vi forhåbentligt kan være endnu mere
udenfor.
Da Rød er startet i før-skole, og har overtaget vores toilet og håndvask, er
vi rykket i toiletvognen og til håndvaskene udenfor. Heldigvis har vejret været
ok i denne uge, så vi har nemt kunne smutte ind og ud, og børnene er med på,
at det nu er sådan vi gør.

Vi arbejder fortsat med Den første læsning, og jeg oplever, jeres børn
rykker sig og er blevet så dygtige :-) Nogle børn tager store skridt, mens andre
tager nogle lidt mindre, men de er alle skridt på vejen, og jeg bliver imponeret
over klassen hver dag.
Mange børn i Indigo sammenligner sig med hinanden, og ere børn synes
ikke de er dygtige nok. Vi har derfor ere gange om ugen snakke om, at
opgaverne bliver sværere og sværere, og at det er ok, at man ikke kan det hele
endnu. Vi øver os stadig på at blive gode til at læse og skrive, og så længe man
gør sit bedste, er vi glade og tilfredse. Vi siger ofte sætningen "jeg gør mit
bedste.”
Jeg læser i øjeblikket højt for børnene af Ole Lund Kirkegaards
børnebøger. Vi afsluttede "Gummitarzan" før påske og har netop startet på "Otto
er et næsehorn" Vi synes vist allesammen, de er ret gode, de bøger :-)
Palle og jeg er gået i gang med at nde nye datoer til skole/hjem-samtaler,
til når vi igen må mødes fysisk. I får besked herom, så snart vi kender til
datoerne.
God weekend.
Kh Sasja

Guld
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Vi er yttet over i MT1 i
lokale 6. Det er et dejligt
lokale. Nu skal vi vaske
hænder oppe i sy.
Vi arbejder med emnet
kæledyr. I dansk har vi læst
nogle tekster om kæledyr. I
Billedkunst maler og
indretter vi skoæsker til
kæledyr. Vi tegner og klipper
dyr ud. Senere skal vi i gang
med at skrive om dem.
Vi skal også gang med
et emne fra Fandango om
digte. Vi skal læse og skrive
forskellige digte og lære om
rim.
I NT har vi været ude
at samle skrald nede i
Snegleskoven og i

Æblelunden. Vi samlede rigtig meget
og sorterede det i plastik, metal og
glas.
Skrevet af Guld og Lise Lotte

Lime
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Når man skal lave et
brætspil kræver det både stor
koncentration, godt
samarbejde og ikke mindst
evnen til at kunne fordybe
sig. Hvis alle disse elementer
opfyldes, opstår der et ow i
undervisningen/arbejdet, og
der opstår en summen, der
er ubeskrivelig. Det ow, der
er i brætspilsværkstedet
(værkstedsundervisningen) i
Lime for tiden, summer på
den helt rigtige måde. Der
bliver arbejdet på fuld tryk
samtidig med at der bliver hygget, grinet og småsnakket. Selvfølgelig er der et
par gange, hvor jeg lige skal hjælpe
en gruppe på vej, hvis alle ikke
bidrager til det arbejde, der er brug
for, men det er kun naturligt i den
alder.
Jeg synes, at illustrationen af
begrebet Flow fra “Barnets lærende
hjerne” af Aase Tromborg, Helle
Kjærgaard og Bente Støvring giver
et rigtigt godt billede af, hvad det
er der sker. Bogen giver kort fortalt
et indblik i børns kognitive

funktioner og en
indsigt i, hvor
forskellige
forudsætningerne
for læring er. I
Lime er der også
forskellige
forudsætninger for
læring, men når
man formår at
samarbejde så
godt, som de gør i netop
brætspilsværkstedet, så giver det alle
mulighed og rum til både at kunne
koncentrere sig og fordybe sig.
Der er forskellige opgaver i skabelsen
af et brætspil, men dog har vi formået at
skabe en aktivitet, der hverken er for svær
eller for let i forhold til børnenes kompetencer. Det betyder også, at ingen keder
sig eller føler sig presset (angste) over en for svær opgave.
Der snakkes ofte om proces kontra produkt, men i det her vil jeg mene, at
processen og det færdige produkt er lige vigtige. Uden den gode proces ville de
aldrig ende ud med et produkt, som alle føler et ejerskab for og en stolthed over
at have været en del af.

Grå
Der er masser af energi i Grå. Og for det meste er det god energi. Den energi,
der handler om, at alle egentlig bare er ivrige efter at være sammen, og
nærmest ikke kan vente med at sige noget, deltage og kommentere. Det er på
mange måder et vildt godt udgangspunkt, men det vi nu for alvor kan se er, at
Grå kommer til at snuble over deres egen gode energi, så de mange afbrydelser
og kommentarer bliver til frustrationer.
Oven i det er Grå vokset. Særligt på indersiden af hovedet. Og det endda
i en tid, hvor man sendes hjem, kommer i skole, sendes hjem, kommer i skole.
Det er altsammen meget forvirrende.
Derfor afholdte vi et forældremøde i onsdags for at sikre, at den gode
energi fortsat er god, at tonen er god, at der bliver snakket ordentligt og leget
godt. Jeg takker for jeres deltagelse og håber, at den opbakning, jeg kunne
mærke, vokser sig stærk og positiv med legeaftaler og initiativer i det omfang,
restriktioner, tid og overskud tillader det. Som lovet får I alle et særskilt referat
fra mødet.
I skolen laver vi aktiviteter, der både skal øge trivslen og gøre tolerancen
overfor forskelligheder bedre. Den første var “Det krøllede papir”, og det er en
god ide at snakke med jeres barn om det og høre de re eksioner, der fulgte. Jeg
var i hvert fald imponeret over deres umiddelbare udbytte. Vi har hængt de
krøllede papirer op i klassen som en lille “husker” på, hvorfor det er en
supergod ide at tale pænt og med en stemme, der ikke er i gang med et større
operaparti.
Jeg håber, I alle får en dejlig weekend.
Gitte.

Brun
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Der er forår på vej og fuglene synger. Humøret er højt, og det er det også blevet
i Brun. Vi er langt om længe kommet tilbage i skolen. Det har været et stort savn
for eleverne at undvære hinanden. Glæden var derfor også stor, da gensynet
fandt sted. Inden vi fysisk måtte komme på skolen, har vi kun været samlet 2
gange fysisk. Vi har lavet bål, snobrød og pølser. Vi har spillet rundbold og
hygget. Der blev også tid til lidt faglighed samtidig med hyggen. Den ene af
dagene tog vi på statuejagt i Grenå og fandt ud af, hvad statuerne stod for, og
hvem der havde lavet dem.
Gruppearbejdet har været i højsædet i onlineundervisningen, både i
dansk, historie og naturfag. Eleverne skriver noveller, lærer om solsystemet,
samt lærer om besættelsestiden i Danmark. Vi håber på lysere tider og en
normal hverdag, hvor vi må komme på skolen hver dag

Overbygningen
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Kære OB’ere.
I OB forbereder vi os på nogle forrygende emneuger under temaet 80'erne i
ugerne 16 og 17. Første uge er vi hjemme bag skærmen og lærer helt vildt
meget om 80'erne. Uge 17 er vi alle fysisk på skolen. Vi underviser her, som
man gjorde dengang, altså uden de store tekniske gadgets og aggregater. Ingen
computere eller tablets - totalt old school, som da jeres forældre gik i skole.
Vi ønsker os derfor hjælp i form af ting og sager, I måtte have liggende fra
dengang, som kan gøre vores skoledage mere 80'er agtige - også gerne til låns!
Emnerne vil primært fokusere på de emner, der optog os i 80’erne, og det
var alt fra Kim Schumacher til Tjernobyl, Challenger-ulykken til omlægningen af
Skjern Å og mange andre skelsættende begivenheder.
Temaugerne er primært for Gul og Sølv, men måske får Hvid også lyst til
at være med. Undervejs klæder vi os nemlig ud og håber, alle vil lege med og
køre nogle fede out ts og trends - bare spørg derhjemme og nd de gamle
billeder frem! Her er en lille collage af jeres lærere i 80’erne. Vi glæder os!
Mere info følger på Viggo.
Kh, OB-teamet

